
Ciclo de Palestras “O Dia Delas” 

 

INTRODUÇÃO 

O câncer é uma das doenças que mais provocam temor na população. Esse diagnóstico 

freqüentemente é compreendido como vergonhoso, incapacitante e incurável. Os cânceres de 

mama e de colo do útero, por serem órgãos emblemáticos da feminilidade, sexualidade e 

maternidade, representam ainda, para a maioria das mulheres, outro fator de sofrimento 

psicológico.  

A inerente sensação de fragilidade e dependência em um processo de adoecimento é 

uma situação em que a mulher freqüentemente se sente desamparada e emocionalmente 

abalada. O apoio e a orientação realizados pela equipe multiprofissional se fazem de extrema 

importância nesse momento. O apoio social, por meio de relações familiares, amizades, 

trabalho e relações comunitárias – profissionais da saúde e religiosidade, consiste em fator 

importante na assistência desses portadores de enfermidades.  

Tendo em vista a pequena existência de eventos de apoio, auto-afirmação e elevação 

de auto-estima das pacientes atendidas nos ambulatórios de Oncoginecologia e Mastologia do 

HCUFMG, o grupo do PET Redes de Atenção à Saúde- Grupo tutorial Doenças Crônicas: Câncer 

Ginecológico organizou em abril/2014 o evento denominado “O Dia Delas”. 

 

OBJETIVOS 

-Propiciar um ambiente receptivo e acolhedor para as pacientes. 

-Promover um momento de distração para essas mulheres. 

-Promover palestras educativas sobre o Câncer ginecológico. 

-Atuar sobre a questão da feminilidade e auto-estima. 

-Criar um ambiente em que as pacientes se sentissem seguras para compartilhar depoimentos 

e sanar suas dúvidas a respeito de suas doenças. 

 

METODOLOGIA 

O evento foi realizado no auditório “Professor Caio Benjamin Dias”, localizado no 2º 

andar do Instituto Jenny de Andrade Faria do HCUFMG no dia 11 de abril de 2014. O público 

alvo definido foi de pacientes da Oncoginecologia e Mastologia do HCUFMG.  

As palestras apresentadas no evento foram: 

- “Avanços no Tratamento do Câncer do Colo do Útero”- Palestrante: Dra Mariana Seabra, 

médica ginecologista e preceptora do PET-Redes Oncoginecologia. 

-“Relacionamento Interpessoal e Cuidados na Saúde”- Palestrante Dr. Eduardo Carlos Tavares, 

médico pediatra e mágico. Membro do Núcleo Mágico de Minas Gerais. 

-“Sexualidade: Conhecendo o meu Corpo”- Dra Fabiene Bernardes, ginecologista especialista 

em reprodução humana e sexologia. 

-“Mulher e Prazer”- Ma. Grace Pereira, psicóloga atuante nas áreas de oncologia, mastologia, 

dermatologia e cuidados paliativos. 

Contamos ainda com: 

- Coffee Break com brincadeiras do grupo de palhaços da FMUFMG “Encantarte”. 

- Apresentação de Dança árabe pela bailarina Gisele Petrina. 

-Oficina de auto maquiagem “Trabalhando a auto-imagem”, oferecida por uma representante 

da marca de cosméticos Mary Kay. 



-Espaço para debate 

-Entrega de cartilhas: “10 dúvidas sobre o Câncer de Colo do útero” e “Assistência Social: 

Direitos do Paciente com Câncer” 

 

RESULTADOS 

O evento contribuiu muito em melhorar a auto-estima das pacientes com câncer 

ginecológico. Muitas pacientes se demonstraram bastante satisfeitas com o evento, fizeram 

elogios aos organizadores e solicitaram cópias das fotos que foram tiradas durante o dia. 

Ademais, o espaço aberto para diálogo teve impacto positivo em compartilhar experiências, 

quebrar barreiras que impedem a abordagem do tema na sociedade e criar laços de amizades 

entre as pessoas que passam por conjunturas semelhantes. Pode-se destacar ainda que muitas 

mulheres que haviam sido curadas contra o câncer fizeram questão de dar depoimentos de 

suas historias, encorajando outras pacientes que estão vivenciando agora esse momento.  

As palestras tiveram impacto fortemente positivo em melhorar as informações que as 

pacientes possuem acerca do câncer de mama e de colo do útero, bem como orientar sobre a 

sexualidade feminina. A apresentação da dança árabe contribuiu como forma de 

entretenimento, além de proporcionar um momento lúdico. Já a oficina de auto maquiagem 

despertou um grande interesse das pacientes, mostrando a importância da vaidade na 

elevação da auto-estima e confiança dessas pessoas.  

Como as várias atividades propostas no evento foram bem sucedidas em acolher as 

pacientes, em elevar a auto-estima e em sanar as suas dúvidas, o grupo organizador do evento 

ficou muito satisfeito com o impacto positivo do evento. 

 

CONCLUSÃO 

Tendo em vista a alta prevalência do câncer ginecológico na sociedade, bem como 

todos os aspectos que interferem na qualidade de vida dessas pacientes, como o sofrimento 

psicológico, observa-se que é de grande importância a realização de mais eventos para esse 

público. Atualmente é grande a demanda por situações que acolham os pacientes com câncer, 

informem, respondam às possíveis dúvidas e que promovam a auto-estima dessas pessoas.  

O apoio e a orientação dos profissionais de saúde são de grande importância para as 

pacientes, visto que muitas vezes estas se encontram desamparadas para lidar com as diversas 

decorrências que a doença incorpora em seu cotidiano. Vale ressaltar, ainda, que muitos 

serviços de saúde se esforçam apenas em tratar o câncer ou doença dele decorrente, não se 

atentando às necessidades sócio-emocionais dos pacientes. Desse modo, os serviços de saúde 

muitas vezes pecam por não considerarem o paciente em sua completude, como ser 

biopsicossocial. 
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Palhaços do grupo Encantarte com as pacientes participantes do Dia Delas 

 

 
Oficina de maquiagem com representantes da Mary kay 



PALESTRA: 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E CUIDADOS NA SAÚDE: DR. 

EDUARDO CARLOS TAVARES 

 

 

Apresentação de dança do ventre com a bailarina Priscilla Patta:

 



 
Pacientes após a oficina de maquiagem oferecida pela Mary Kay 

 

 
Equipe do PET-Redes Câncer de colo uterino, organizadores do evento “o dia delas” 


